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Achtergrond
Genesis vertelt het verhaal van de oorsprong van het leven. Dat gebeurt niet in westers wetenschappelijke
termen. De dingen die beschreven staan zijn niet bedoeld om onze wetenschappelijke interesse te
bevredigen. De informatie die God ons geeft is bedoeld voor het leven met Hem.
God heeft hemel en aarde uit het niets te voorschijn geroepen. Hij staat aan het begin van al het leven. Als je
God niet kent weet je eigenlijk ook niet wie je zelf bent en waarom je hier rondloopt op aarde.
In Genesis ontmoeten we een God die te groot is om na te kunnen rekenen. Hij heeft alle macht. De mens is
van een heel andere orde. Hij is weliswaar naar Gods beeld geschapen om te kunnen “heersen” over de
aarde, maar kan zijn taak alleen goed vervullen als hij leeft in nauwe relatie tot zijn Schepper. Bij het
“heersen” hoort ook een stuk vrijheid. De mens is niet geschapen als robot. Hij mag een persoonlijk en
creatief antwoord geven op het spreken van God.
In Genesis 3 lezen we hoe het mis gaat. Ook hier zouden we graag meer achtergrondinformatie willen
hebben. Hoe zit dat dan precies met Gods regeren van de wereld? Is het Hem uit de hand gelopen? Is Hij
aansprakelijk? Het is een geweldig mysterie. We zien hoe het na Genesis 3 van kwaad tot erger gaat. Het was
bij de schepping “zeer goed”, maar in 6: 5v lezen we “De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren:
alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat Hij mensen had gemaakt en voelde
zich diep gekwetst”. Dan komt de zondvloed, maar een wezenlijke oplossing is dit niet. In 8: 21 staat dat de
HEER bij zichzelf zei: “Nooit weer zal Ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens
uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht”.
Dit betekent niet dat de mens ook niet goede dingen zou kunnen willen en doen, maar sinds de zondeval mist
hij de volkomenheid die God van ons vraagt. Wat wij aan goeds hebben danken we aan Gods genade. Hij
laat zijn schepping niet los. In relatie met Hem ontvangt de mens vergeving, maar ook levensvernieuwing,
zodat wij toch mogen werken aan die oude opdracht van het als een goede onderkoning heersen over Gods
schepping.
De bijbel tekent God als een persoonlijke God. Hij is de almachtige, die ervoor kiest ruimte te geven aan zijn
schepselen. Het loopt Hem niet uit de hand. Hij buigt de lijnen van de geschiedenis telkens zo dat Hij toch
uitkomt bij zijn doel.
In Genesis 11 zien we hoe Hij ervoor zorgt dat de wegen van de mensen uiteen gaan om de hele aarde te
bevolken. In Genesis 12 maakt God een nieuw begin. Hij maakt zichzelf in deze wereld bekend via een
bijzondere bemoeienis met Abraham en zijn nageslacht. Met hem zullen alle volken van de wereld gezegend
worden. De kern daarbij is dat uit dit volk de Redder van de wereld geboren zal worden: Jezus Christus. Hij
zal in onze plaats de straf van God over de zonde dragen.
In Genesis 17 lezen we dat God met Abraham en diens nageslacht een verbond sluit. Hij is hun God en zal
voor hen zorgen, zij zijn het volk van de Here en behoren naar Hem te luisteren en Hem te dienen. Van meet
af aan zien we dat dit verbond openstaat voor ieder die bij deze God wil horen. We lezen hoe het land
Kanaän wordt beloofd aan Abraham’s nageslacht.
De geschiedenis van Isaak en Jacob maakt duidelijk dat het niet de verdienste van dit nageslacht is dat zij de
zegen van God ontvangen. God houdt woord en gaat dwars door alles heen zijn weg. Het boek Genesis
eindigt ermee dat Jozef zijn broers wijst op de zekerheid van de belofte: God zal zich jullie lot aantrekken:
Hij zal jullie uit dit land wegleiden en je naar het land brengen dat Hij onder ede aan Abraham, Isaak en
Jacob heeft beloofd.

Om te beginnen
— Maak een rondje en laat ieder iets vertellen over de eigen levensgeschiedenis: Waar kom je
vandaan? Wat heb je “van huis uit” meegekregen? Welke invloed heeft zoiets op je leven?
(niet op elkaar reageren: luisteren naar elkaars verhalen!)

Bezinning vanuit de bijbel
& Lezen Genesis 1: 26-31
1. Wat valt je op in dit gedeelte?
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2. Waarin onderscheidt de mens zich van de dieren?
3. Psalm 8: 6-7 vertelt dat wij “bijna een god” zijn. Hoe beleef jij dat?
4. De taak van de mens is om als een goede vorst te “heersen” over de schepping. Probeer dat eens
concreet te maken in je eigen situatie: Wat betekent dat voor jou?
& Lezen Genesis 3: 1-13
5. Hoe gaat de duivel te werk om Adam en Eva tot zonde te verleiden?
6. Herken je iets van deze tactiek van de duivel als hij probeert om ook jou tot zonde te brengen?
7. In vers 9 horen we de stem van de liefdevolle God die zondige mensen bij zich roept. Het besef van
zonde kan je heel klein en bang tegenover God maken. Hoe beleef jij dat?
& Lezen Genesis 12: 7-8
8. We lezen telkens dat Abraham een altaar bouwde voor de Here.
Hoe geef jij vorm aan de relatie met God?
& Lezen Genesis 15: 1-6
9. Abraham heeft er moeite mee, dat de concrete vervulling van de belofte van God uitblijft.
Noem enkele dingen waarin God jouw gebeden (nog) niet verhoord heeft. Hoe ga jij daarmee om?
& Lezen Genesis 50: 24-25
10. Het gebalsemde lichaam van Jozef getuigde van zijn geloof in de belofte van God. Noem eens
uitingen van geloof in onze tijd die jou hebben aangespoord om rekening te houden met God.

Om over door te praten
(kies als groep één of twee vragen uit om te bespreken)
a.

Wat is volgens jou de zin van ons bestaan?

b.

Bespreek de stelling: Geloof en wetenschap gaan niet samen.

c.

Wat betekent het bijbelse gegeven dat de mens van nature niet goed (meer) is voor de hedendaagse
christelijke politiek?

d.

Bespreek de stelling: Als christen behoor je je in te spannen voor het milieu.
Zo ja, hoe maak je dat dan concreet?

e.

Welke betekenis heeft Gen 15: 18-19 voor ons denken over de grenzen van de staat Israël?

f.

Stel dat de aarde door evolutie tot stand gekomen is en dat goed en kwaad er van meet af aan bij
hoorden.Wat maakt dat voor verschil in je kijk op God en op de mens?

g.

Welke betekenis heeft het dat God een persoon is?

Zingen
¯Gezang 1
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
september 2007 – L.C. Buijs
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